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Záznam zo zasadnutia  

Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestské zastupiteľstva v Rožňave  

zo dňa 11.4.2013  
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny     
 
Členovia komisie schválili program rokovania nasledovne:                        
 

bod Program predkladateľ  
 Otvorenie  
 

1. 
Komunitné centrum v Nadabulej  

- prezentácia cieľov a zámerov centra 

OZ Roma Slaná 
v zastúpení štatutárom, 
Eduardom Makom  

2.  Návrh rozpočtu mesta na roky 2013-2015 Ing. Klára Leskovjanská 
3. Plánované rozvojové aktivity v sociálnej oblasti vyplývajúce z:  

- Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 
- Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) 

            (návrh vo vzťahu k rozpočtu mesta na rok 2013) 

 
Ing. Katarína Valková  

4. Zásady organizovania kultúrnych podujatí Mgr. Peter Gallo 
5.  VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Erika Švedová  
6. VZN mesta, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo 

vlastníctve mesta  – návrh na zmeny a doplnky 

Mgr. Ľudmila Černická 

7. VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov určených 

pre obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu  
– návrh na zmeny a doplnky 

Mgr. Ľudmila Černická 

8.  Návrh na zaradenie budovy Jovická č. 52-62 do zoznamu 

prebytočného majetku mesta – opätovné prerokovanie  

Mgr. Juraj Halyák 
Mgr. Ľudmila Černická 

9. Prerokovanie bytovej agendy 
- Žiadosti bytové  
- Informatívna správa o stave pohľadávok na nájomnom 

 
Mgr. Ľudmila Černická 
Mgr. Mária Fábiánová 

10. Plnenie uznesení komisie   Mgr. Ľudmila Černická 
11. Rôzne 

a)Činnosť terénnych sociálnych pracovníkov za mesiac marec 2013 
b) Návrh poslanca Mgr. Kovácsa na stretnutie s nájomníkmi Zlatá 10 

 
TSP 

12. Diskusia  
 Záver  

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie, Mgr. Dionýz Kemény.  
 
K bodu č.1 Komunitné centrum v Nadabulej   
Komisia na svojom zasadnutí dňa 11.3.2013 prerokovala oznámenie o zriadení Komunitného centra 
so sídlom v Nadabulej. Na základe uznesenia komisie bol na zasadnutie prizvaný štatutár 
občianskeho združenie, p. Eduard Mako, aby osobne prezentoval ciele a zámery centra. Na začiatku 
p. Mako priblížil projektovú dokumentáciu, z akých miestnosti bude centrum pozostávať (okrem 
kancelárie, zasadačky a sociálnych zariadení budú k dispozícii aj sprchy a práčovňa). Ďalej uviedol, 
že zámerom centra je podchytiť deti m.č. Rožňavská Baňa a Nadabula a ponúknuť im zmysluplné 
trávenie voľného času, pomoc pri učení, dodržiavaní hygienických návykov a pod. Zabráni sa tak 
negatívnym vplyvom (alkohol, drogy), ktoré nepriaznivo vplývajú na deti a mládež a tiež deti budú 
môcť chodiť do školy čisté. Plánujú využiť aj schopnosti a zručnosti mladých (napr. majú medzi 
sebou aj vyučené krajčírky, kaderníčky). Mal zámer zriadiť tu aj materskú školu resp. nultý ročník. 
Pomoc pri dokončení mu prisľúbili aj z KSK. Otvoriť plánuje toto centrum koncom roka, resp. 
začiatkom roku 2014, závisí to od získania finančných prostriedkov na dokončenie. Na otázku Mgr. 
Kovácsa, aká je odozva cieľovej skupiny na zriadenie centra uviedol, že sa stretol len s pozitívnymi 
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reakciami.  Na otázku Mgr. Keménya, akú konkrétnu pomoc žiada od mesta uviedol, že očakáva 
spoluprácu, finančné prostriedky na dokončenie, vybavenie, pomoc pri napísaní nejakého projektu.   
Mgr. Kemény: Odporučil p. Makovi, aby naformuloval konkrétnu žiadosť pre mesto Rožňava.  
 
Uznesenie č. 1/04/2013: Komisia berie na vedomie informáciu o zámeroch a cieľoch 
Komunitného centra v m.č. Rožňavská Baňa pod hlavičkou OZ Roma Slaná, v zastúpení 
štatutárom, p. Eduardom Makom. Komisia sa bude snažiť poskytnúť pomoc, spoluprácu 
(napr. pri písaní projektu) v rámci svojich možností.  
 

K bodu č.2 Návrh rozpočtu mesta na roky 2013-2015   
Ing. Klára Leskovjanská predložila návrh rozpočtu mesta. Uviedla, že program 9-vzdelávanie bude 
doplnený do rokovania mestského zastupiteľstva. Priblížila problémy s podielovými daniami, ktoré 
v marci prišli o 100 tis. eur nižšie, ako aj povinnosti mesta splácať úvery ešte tento rok. Tiež uviedla, 
že vzhľadom na medializované problémy ohľadom poskytnutia prostriedkov na 5% navýšenie platov 
v originálnych kompetenciách v školstve, mesto pre školy postupuje všetky finančné prostriedky. Pri 
kapitálových výdavkoch sa počíta len s dokončením Námestia baníkov a softvérového vybavenia.  
Mgr. Kovács: Informoval sa, na základe zasadnutia rady školy, v ktorej je členom, 
o dokumente havarijných stavov ZŠ a či bol tento dokument aktualizovaný.  
Ing. Valková: Uviedla, že mesto plánuje zaslať projekt o nenávratný finančný príspevok 
(občianske hliadky), kde je potrebná, v prípade schválenia projektu, 5% spoluúčasť mesta.  
Ing. Leskovjanská: Podľa informácii vedúcej odboru školstva sa poradie havarijných stavov 
v školách určuje podľa stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Čo sa týka 
potreby navýšiť rozpočet z dôvodu spolufinancovania, toto bude predmetom návrhu pri 
zmene rozpočtu. Je potrebné uviesť, že v prvom rade mesto musí zabezpečiť záväzky, ktoré 
sme povinní plniť a ak mesto nepredá žiadny majetok nebude možné nič iné riešiť.  
Mgr. Kovács: Je potrebné zamýšľať sa nad iným spôsobom ponúkania majetku na predaj, 
napr. posunúť zoznam prebytočného majetku na miesta, kde je predpoklad záujmu. Ako 
veľké výdavky mesta vidí v príspevku pre Technické služby mesta, je potrebné sa na 
jednotlivé položky pozrieť, napr. len zimná údržba sa dá zabezpečiť lacnejšie.    
 
Uznesenie č. 2/04/2013: Komisia odporúča návrh rozpočtu mesta na roky 2013-2015 schváliť 
s pripomienkou, že nevyhnutné plánované aktivity v sociálnej oblasti budú predmetom 
rokovania pri úprave rozpočtu.  
 

K bodu č.3 Plánované rozvojové aktivity v sociálnej oblasti  
V strategických dokumentoch mesta, v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) 
a v Komunitnom pláne sociálnych služieb (KPSS) boli definované rozvojové aktivity aj v sociálnej 
oblasti.  
Ing. Valková priblížila jednotlivé plánované aktivity, z ktorých sa niektoré riešia (terénna sociálna 
práca), niektoré pripravujú: oblasť zvýšenia bezpečnosti prostredníctvom občianskych hliadok, ktoré 
by mali byť financované z projektu a tiež sa pripravuje vydanie Sprievodcu poskytovateľmi 
sociálnych služieb, ktorý by mal byť financovaný z prostriedkov, ktoré sme získali v rámci 
dedičského konania po zosnulej občianke mesta.   
 
Uznesenie č. 3/04/2013: Komisia odporúča na roky 2013-15 určiť priority vyplývajúce 
z KPSS a PHSR v nadväznosti na možnosti získania prostriedkov z grantov. Ďalej odporúča:  

-  sledovať výzvy a v prípade zlepšenia finančných možností reagovať na ne,  
-  podporovať aktivity, ktoré sú už riešené alebo sa ich riešenie pripravuje,  
- zistiť, aké sú možnosti a potreby sprevádzkovania „sociálneho taxíka“.      
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K bodu č.4 Zásady organizovania kultúrnych podujatí   
Materiál bol predložený Mgr. Petrom Gallom.  
Mgr. Kemény: Informoval o záveroch rokovania komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky. 
Bolo odporúčané aj stretnutie zainteresovaných pri verejných podujatiach. Zámerom nariadenia bolo, 
aby mesto malo prehľad o podujatiach a na druhej strane aby sa predišlo živelným organizovaniam 
a prípadným porušeniam predpisov pri organizovaní podujatí. Ak niekto na území mesta organizuje  
podujatie pre verejnosť, je potrebné mať splnené všetky povinnosti, nakoľko ak sa niečo stane, tak 
dôsledky musí niekto niesť.   
 
Uznesenie č. 4/04/2013: Komisia odporúča predložený materiál predostrieť do mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok.  
 

K bodu č.5  VZN o podmienkach poskytovania dotáciu z rozpočtu mesta   
Materiál predložila Erika Švedová. Jeden návrh VZN bol pripravený MsÚ, ako jedno z opatrení 
NKÚ. Druhý návrh bol vypracovaný poslancom MZ, Mgr. Radoslavom Kovácsom.    
 
Uznesenie č. 5/04/2013: Komisia odporúča schváliť VZN mesta Rožňava o poskytovaní 
dotácií vypracované Mgr. Radoslavom Kovácsom bez pripomienok.  
 
K bodu č.6  VZN  mesta, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve 

mesta   
Návrh bol pripravený na základe uznesenia komisie č.14/12/2012, 04/01/2013, 13/03/2013 a na 
základe skúsenosti. Zmeny sa týkajú:  

- doplnenie v § 3 od. 5 –  vyradenie žiadateľa pri aktualizácii žiadosti po 12 mesiacoch 
evidencie a zistení, že žiadateľ má nedoplatky voči mestu,  

- doplnenie v § 5b a § 5c – riešenia žiadateľov o pridelenie bytov, ktorí majú nedoplatky voči 
mestu, a je nevyhnutné riešiť ich sociálnu a zdravotnú situáciu,   

- doplnenie v § 5b, § 5c a § 5d – zaradenia evidovaného žiadateľa, ak nahlási nové skutočnosti 
a vyradenie na základe zistenia skutočností, ktoré majú vplyv na súčet bodov a žiadateľ ich 
neoznámil,  

- doplnenie v § 5b – zaradenie žiadateľa na 1. miesto v poradovníku na byty s nižším 
štandardom vo výnimočných prípadoch (podľa zákona č. 305/2005 Z.z.), 

- doplnenie v § 5b, § 5c a § 5d – rozšírenie podmienok nezaradenia do poradovníka (aj 
nedoplatky spolubývajúcich osôb a nesplnenie si daňových povinností voči mestu), 

- doplnenie v § 5d – spresnenie obdobia, za ktoré žiadateľ preukazuje príjem,  
- doplnenie v § 7 – pri opakovanom uzatvorení nájomnej zmluvy u nájomcov sledovanie 

daňových záväzkov od roku 2012 (ostatné roky sú riešené v exekúcii a tieto roky vieme 
z väčšej časti riešiť prostredníctvom osobitného príjemcu), 

- doplnenie v § 8 – riešenia splácania nedoplatkov u nájomníkov malometrážnych bytoch 
zabezpečením pohľadávky ručením.  

 
Uznesenie č. 6/04/2013: Komisia odporúča schváliť predložené zmeny a doplnky VZN bez 
pripomienok.  
 
K bodu č.7  VZN   mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov určených pre 

obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu  
   
Návrh bol pripravený na základe uznesenia komisie č. 22/05/2012, č.23/01/2013 a na základe 
skúsenosti. Zmeny sa týkajú:  

- zmena v § 2 ods. 3 – žiadateľ konkretizuje len typ bytu (koľko izbový) 
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- doplnenie v § 2 ods. 4 o písmeno i. – doklady, ktoré sú potrebné, ak život alebo zdravie 
žiadateľa alebo jeho maloletých detí je ohrozený,  

- doplnenie v § 2 ods. 6 písm. c. – rozšírenie podmienok nezaradenia do poradovníka (aj 
nedoplatky spolubývajúcich osôb a nesplnenie si daňových povinností voči mestu) 

- doplnenie v § 2 ods. 6 o písmeno h. – nezaradenie do poradovníka žiadateľa, ktorý je 
nájomcom okrem prípadov, ak žiada iný typ bytu z objektívnych dôvodov,  

- doplnenie v § 2 ods. 7 – pri hodnotiacich kritériách u žiadateľa s maloletými deťmi brať 
v úvahu aj striedavú osobnú starostlivosť,  

- doplnenie v § 2 ods. 10 – hodnotiace kritéria rozšírené o 10 bodov, ak život alebo zdravie 
žiadateľa alebo jeho maloletých detí je ohrozený,  

- zmena v § 2 ods. 12 a ods. 13 – podmienky vyradenia žiadateľa v prípade odmietnutia bytu 
- doplnenie v § 2 ods. 14 – brať v úvahu nie len zdravotné postihnutie žiadateľa aj osôb, 

žijúcich s ním v domácnosti (§ 12, ods. 5 zákona č. 443/2010 Z.z.),  
- doplnenie § 5 – riešenie nedoplatkov u nájomníkov a zároveň súčasný § 5 sa mení na § 6  

 
Uznesenie č. 7/04/2013: Komisia odporúča schváliť predložené zmeny a doplnky VZN bez 
pripomienok.  
 
K bodu č.8  Návrh na zaradenie budovy Jovická 52-62 do zoznamu prebytočného 

majetku mesta – opätovné prerokovanie     
K materiálu bol predložený :  

-  Zoznam nájomníkov  
- Závery zo stretnutia s nájomníkmi  zo dňa 11.3.2013 
- Návrh poslanca Mgr. Kovácsa na riešenie  
- Vyjadrenie nájomníkov – nesúhlas s návrhom zaradenia do zoznamu prebytočného majetku 
- Žiadosť nájomníkov o riešenie brány a altánku  
- Návrh  poslanca Mgr. Kovácsa – zapojenie sa do projektu Zelená pre seniorov 2013 

 
Uznesenie č. 8/04/2013: Komisia na základe predložených dokumentov k tomuto bodu 
odporúča nasledovné:  

a) Komisia naďalej trvá na svojom uznesení z 11.2.2013, a to nezaradiť  budovu na Ul. 
jovickej  č. 52-62  do zoznamu prebytočného majetku mesta.  

b) Komisia na základe záverov zo stretnutia s nájomníkmi malometrážnych bytov zo dňa 
11.3.2013 odporúča na úrovni MsÚ a  jednotlivých odborov zaoberať sa uvedenými 
skutočnosťami a riešiť nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť a znehodnocujú majetok 
mesta, a to:  

1. problém s odtokovou rúrou,  
2. zlý stav chodníkov,   
3. bezbariérovosť (prioritne aspoň tie vchody, v ktorých nájomníci sú odkázaní na 

invalidný vozík),  
4. zlý stav okien.  

c) Z právneho pohľadu posúdiť označenie priestranstva pri malometrážnych bytoch 
tabuľou „súkromný pozemok“, preveriť a riešiť tento problém v zmysle platných 
právnych predpisov.  

d) Na základe výzvy v rámci projektu „Zelená pre seniorov 2013“  riešiť oddelením 
regionálneho rozvoja a investícií v spolupráci s odborom sociálnych vecí a bytovej 
politiky vypracovanie projektu na oplotenie, skultúrnenie „parku“ za malometrážnymi 
bytmi vrátane vybudovania altánku, resp. zamerať projekt aj na bezbariérovosť 
k týmto bytom. Ak by projekt, ktorý by riešil skultúrnenie „parku“ nebol úspešný, resp. 



5 
 

by nepokrýval aj opravu lavičiek, komisia odporúča riešiť aspoň opravu lavičiek 
s tým, že je prísľub z mestských lesov na poskytnutie materiálu (drevnej hmoty).  

e) Komisia vidí možnosti na zveľadenie vonkajších priestorov aktívnym využívaním 
aktivačných pracovníkov ich pravidelnou činnosťou. 

f) V prípade otázok ohľadom problémov nájomníkov a návrhov na riešenie komisia 
odporúča, aby na rokovanie bol prizvaný predseda alebo podpredseda komisie, 
prípadne tajomníčka komisie, ktorí bližšie objasnia problematiku.  

g) Komisia žiada spätnú väzbu, ako boli, resp. budú návrhy riešené.             
 
 
K bodu č.9  Prerokovanie bytovej agendy  
 
a) Žiadosti bytové  
 
Malometrážne byty 
Voľné byty:   
1-izbový, Jovická č. 58; 1. poschodie (po Václavovi Viktorovi – k matke) 
     
Žiadosti o pridelenie bytu   - výmeny na nižšie poschodie  
2163/2013  Ladislav Bukovič – žiadosť o výmenu zo 4. poschodia na nižšie  
Uznesenie č. 9/04/2013: Komisia odporúča zaradiť žiadosť p. Ladislava Bukoviča o výmenu 
bytu zo 4. poschodia na nižšie do poradovníka žiadateľov podľa počtu bodov a dátumu 
podania kompletnej žiadosti, t.j. 50 bodov s dátumom 22.3.2013.  
 
2161/2013  Elena Krágová – žiadosť o výmenu zo 4. poschodia na nižšie  
Uznesenie č. 10/04/2013: Komisia odporúča zaradiť žiadosť p. Eleny Krágovej o výmenu 
bytu zo 4. poschodia na nižšie do poradovníka žiadateľov podľa počtu bodov a dátumu 
podania kompletnej žiadosti, t.j. 50 bodov s dátumom 25.3.2013.  
 

Žiadosti o pridelenie bytu    
2234/2013  Vladimír Gábor – žiadosť o pridelenie bytu  
Uznesenie č. 11/04/2013: Komisia odporúča zaradiť žiadosť p. Vladimíra Gábora 
o pridelenie malometrážneho bytu do poradovníka žiadateľov podľa počtu bodov a dátumu 
podania kompletnej žiadosti, t.j. 50 bodov s dátumom 3.4.2013.  
 

Uznesenie č. 12/04/2013: Komisia odporúča nasledovný poradovník žiadateľov o pridelenie 
malometrážneho bytu:   

 

 

 

 

 

 

 
 
Byty s nižším štandardom   
 

a) Voľné byty   
� R.Baňa 173 (po Anite Krištofovej a Gabrielovi Krištofovi – dobrovoľné odovzdanie bytu) – byt pridelený 

p. Budíkovej (3. v poradovníku, prví dvaja odmietajú lokalitu R.Baňa), zatiaľ jej stanovisko nie je známe  
� v štádiu riešenia uvoľnenia: R.Baňa 173 (Róbert Rézmüves – rieši sa súdnou cestou)  
 
 

p.č. meno priezvisko body dátum podania poznámka 

1. Ladislav  Bukovič 50 22.3.2013 sám – výmena zo 4. poschodia 

2. Elena  Krágová 50 25.3.2013 sama – výmena zo 4. poschodia  

3. Vladimír  Gábor 50 3.4.2013 s bratom Ondrejom Gáborom 

4. Mikuláš Száraz 30 19.10.2012 sám, len na 4. poschodie 

5. Tibor  Kotrčka 20 17.12.2012 sám, len na 4. poschodie 
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b) Žiadosti  o pridelenie bytu   
1521/2013 Tibor Grulyo, trvale bytom Drnava  
Uznesenie č. 13/04/2013: Komisia neodporúča zaradenie žiadateľa do poradovníka 
žiadateľov o pridelenie bytu s nižším štandardom, nakoľko nespĺňa podmienku trvalého 
pobytu v meste Rožňava minimálne 1 rok.  
 
c) Iné žiadosti     
Erika Krištofová – žiadosť o evidovanie dcéry, Anity Krištofovej a jej maloletých detí ako 
spolubývajúce osoby v byte na Rožňavskej Bani č. 173 
Uznesenie č. 14/04/2013: Komisia odporúča udeliť súhlas Erike Krištofovej, aby jej dcéra 
Anita Krištofová bola u nej evidovaná ako spolubývajúca spolu s jej maloletými deťmi.  
 
Uznesenie č. 15/04/2013: Komisia odporúča nasledovný poradovník žiadateľov o pridelenie 
bytu s nižším štandardom:  
 

meno priezvisko body dátum podania poznámka 

Ildikó Lovašová 20 12. 10. 2012 Okrem R.Bane 

Rastislav Balog 10 27. 10. 2011 Okrem R.Bane  

Júlia Budíková 10 21. 8. 2012 maloleté dieťa.  

Ferdinand Dányi 0 23. 5. 2012 sám 

Peter Ďurik 0 6. 8. 2012 sám 

Štefan  Kekeliak  0 20.2.2013 sám 

Ladislav Bartaluzzi 0 25.2.2013 sám 

  
Byty  - Šafárikova č. 101 
 

Poradovník náhradníkov odporučený v septembri 2012:    
meno priezvisko body dátum podania poznámka 

Eva Szarková 5 28. 5. 2012 s matkou 

 

Voľný byt: odbor právny a správy majetku mesta rieši uvoľnenie 2-izbového bytu Spoločnosťou 
ľudí dobrej vôle v zmysle uznesenia 14/01/2013. Zaslaná bola výpoveď z nájmu, ktorú prevzali 
28.2.2013. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť 1.3.2013.  
  
Nové žiadosti:  
1459/2013  Peter Váradi  
Uznesenie č. 16/04/2013: Komisia žiadosť p. Petra Váradiho prerokuje po doplnení žiadosti 
na najbližšom zasadnutí.   
 
Byty  - Družba  
Návrh na riešenie nedoplatkov   
Peter Fábián a manželka – návrh na uhradenie nedoplatkov jednorazovo do 30.10.2013  
Uznesenie č. 17/04/2013: Komisia odporúča vyhovieť žiadosti p. Petra Fábiána a manželky 
ohľadom uhradenia záväzkov jednorazovo do 30.10.2013 s tým, že záväzky sa nebudú 
zvyšovať (budú pravidelne uhrádzať bežné nájomné a úhrady za plnenia poskytované 
s užívaním bytu).    
 
Žiadosť o súhlas s výmenou bytu  
Marcela Pakesová s manželom Marekom a Mária Lukáčová     
Uznesenie č. 18/04/2013: Komisia odporúča udeliť súhlas so vzájomnou výmenou v zmysle 
§715 Občianskeho zákonníka.  
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Pridelené byty v marci 2013 – informácia  

Typ bytu 
počet 

pridelených 

bytov 

adresa 
byt uvoľnený 

 (kým - dôvod) 
byt pridelený 

Jovická 60 (3.posch) p. Šturmanová (do DSS) Margita Lázoková – výmena (1. v  poradovníku) 
malometrážne 1 

Jovická 58 (4.posch) p. Lázokovou (výmena) Magdaléna Javorová – nový nájomca (2.v poradov.) 

Družba V. 
(bezbariérový byt) 

Jánom Vargom ( pridelený 
malometrážny byt) 

Ján Grieger (1. v poradovníku na bezbariérový byt) 

Družba IV. (1-izb) 
Eva Štemplová (predtým 
Lukáčová)  
(výpoveď z nájmu) 

ponúknutý - Kataríne Bakošovej (1. v poradovníku) 
– pridelený 3.4.2013   

Družba V. (2-izb) 
Ondrej Viola ml.  
(výpoveď z nájmu) 

ponúknutý Miroslave Žúdelikovej (3. 
v podoradníku, žiadatelia na 1.a2.mieste nechcú 
podkrovie). Ešte má zaplatiť zábezpeku.  

Družba I. (3-izb) 
Ondrej Viola st.  
(výpoveď z nájmu) 

ponúknutý Jaroslavovi Bodnárovi (1. 
v poradovníku). Ešte má zaplatiť zábezpeku.  

Družba 1 

Družba I. (1-izb) 
Stela Slavkayová 
(výpoveď z nájmu) 

ponúknutý Blažene Winogroczkej (2. 
v poradovníku). Ešte má predložiť príjem a zaplatiť 
zábezpeku. 

SPOLU 2    
 

Uznesenie č. 19/04/2013: Komisia berie na vedomie informáciu o pridelených bytoch 
v mesiaci marec 2013 a informáciu o výpovediach z nájmu a odporúča postupovať ďalej 
podľa VZN.  
 

b) Informatívna správa o stave pohľadávok na nájomnom   
Správa je predložená v rámci uznesenia komisia, ktorým bolo odporučené štvrťročné predkladanie 
správy ohľadom stavu pohľadávok na nájomcom, plnenia dohodnutých splátkových kalendárov 
a stavu riešenia dlžníkov.  
Počas I.Q 2013 boli uhradené pohľadávky vo výške 3.411,68 €. Priebežne sú zasielané upomienky 
všetkým dlžníkom. Uvoľnenie bytu jedným nájomcom (byt s nižším štandardom) sa rieši súdnou 
cestou. Štyrom nájomcom (jeden na Šafárikovej 101 a 3 v bytoch Družba) boli zaslané výpovede 
z nájmu, z ktorých jeden prejavil záujem odovzdať byt dobrovoľne. Dvom nájomcom (jeden na 
Šafárikovej 101 a 1 v bytoch Družba)  boli zaslané výzvy na dobrovoľné odovzdanie bytu. U dvoch 
nájomcom (byty Družba)  došlo k späť vzatiu výpovede, nakoľko úhradou celej pohľadávky 
pominuli dôvody výpovede. Pohľadávky nájomníkov, budú uplatnené z ich garančnej zábezpeky po 
ukončení nájomného pomeru a fyzickom odovzdaní bytu. Väčšia časť nájomníkov, ktorá  má 
s mestom Rožňava uzavreté dohody o splátkovom kalendári ich poctivo plní. ale sú  aj takí, ktorí 
mesačnú splátku na pohľadávku neuhradili ale bežné mesačné nájomné uhradili, čím aspoň sa 
pohľadávka nenavýšila. So všetkými priebežne sa vykonávajú pohovory. V priebehu predmetného 
obdobia pribudol aj  väčší počet nájomníkov, ktorí neuhradili bežné mesačné nájomné. Týka sa aj 
takých nájomníkov, ktorí v minulosti s ich úhradou nemali žiadne problémy. Všetkým boli zaslané 
upomienky na ktoré zatiaľ nereagovali.  

 

Uznesenie č. 20/04/2013: Komisia berie informatívnu správu o stave pohľadávok na 
nájomnom k 31.3.2013 na vedomie a odporúča naďalej predkladať túto správu po uplynutí 
štvrťroku.   
 

K bodu č.10  Plnenie uznesení komisie   
Uznesenie č. 21/04/2013: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie a na základe 
predloženého rozpisu nákladov za donášku obedov do m.č. Nadabula prostredníctvom SČK 
a návrhu rozpočtu na rok 2013 (v ktorom sú tieto náklady zahrnuté) odporúča uzatvoriť 
zmluvu s SČK  o zabezpečení sociálnej služby – donášky stravy pre dôchodcov v mč. 
Nadabula,  a to od 1.5.2013 do 31.12.2013.  
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K bodu č.11  Rôzne   
a) Správa o činnosti terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) za mesiac marec 2013.  
Ing. Valková: Informovala prítomných o uskutočnenom výberovom konaní na pozíciu TSP. 
Výsledky konania musia byť ešte odsúhlasené FSR. Predpokladaný termín prijatia nového 
pracovníka je máj 2013.     
Uznesenie č. 22/04/2013: Komisia berie správu o činnosti TSP za mesiac marec 2013 na 
vedomie a odporúča predkladať tieto správy o činnosti štvrťročne (po uplynutí štvrťroku) 
s tým, že budú odrážať podrobnejší popis aktivít. .  
  
b) Návrh poslanca Mgr. Radoslava Kovácsa na stretnutie s nájomníkmi Zlatá 10  
Mgr. Kovács: Tento návrh predložil z dôvodu, že sa ho mnohí nájomníci pýtajú, čo zaradenie do 
prebytočného majetku znamená pre nich, nájomcov. Stretnutie by vlastne zabránilo šíreniu rôznych 
správ a informácii, ktoré sú často sprevádzané komunikačným šumom.  
Uznesenie č. 23/04/2013: Komisia odporúča stretnutie s nájomníkmi až po tom, ako bude 
známe, aký je ďalší postup v prípade prejaveného záujmu o nehnuteľnosť, či už zo strany 
nájomníkov alebo iného subjektu.   
 
c) Firma Topgal Rožňava - poskytnutie ruksakov  
Ing. Valková informovala o tom, že firma Topgal Rožňava nám poskytla bezplatne ruksaky (cca 300 
ks).   
Uznesenie č. 24/04/2013: Komisia odporúča, aby odbor v spolupráci zo ZŠ na území mesta 
ponúkol časť týchto ruksakov pre deti v hmotnej núdzi, resp. ako odmenu pre nadané deti 
a časť ruksakov odporúča ponechať na september, ako prípadnú vecnú pomoc pre deti 
v hmotnej núdzi, ktorých rodičia sa obrátia na mesto vo veci poskytnutia pomoci z dôvodu 
zvýšených výdavkoch na začiatku nového školského roka.   
 
Na záver rokovania sa podpredseda komisie, z dôvodu že záver rokovania viedol on, poďakoval 
prítomným za účasť na zasadnutí komisie. Termín najbližšieho rokovania bol dohodnutý podľa 
harmonogramu zasadnutí na 13.5.2013 v prípade, že bude nutné nejaké materiály prerokovať, inak 
najbližšie zasadanie sa uskutoční až 10.6.2013.    

 

 

 

 

 

Mgr.  Dionýz Kemény   
               predseda komisie 

 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Černická  


